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  املكان:  اتريخ احملاضرة:
  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (8شرح متن اآلجرومية )
 يم الخضيرالشيخ/ عبد الكر 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أما  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ن ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 بعد:

 أما بعد: ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 ..."نحو: جاء.من الهيئات  نبهمالما ال هو االسم المنصوب المفسر باب الحال: الح"

والتصغير والجمع يردان حويلة، ر على ، ويصغ  ألنه يجمع على أحوال ؛الحال هو االسم، الحال أصله واوي 
 من ينطقها؟ من ينطق حال قبل أن يدخل عليها التغيير؟الكلمة إلى أصلها، فأصل الكلمة 

ن اآلن: هذا العنوا الما زلنا في لفظ ح ،قلبت ألف وصارت حاالا واو وانفتح ما قبلها فتحركت ال :قولننعم، 
 ؛أصله واوي  :، المال يجمع على أموال، مثله، هم يقولون الحال، يقول: أصله واوي، تحركت الواو وانفتح ما قبلها

 فاأللف هذه أصلها واو. ،معه أحوالجيرده إلى أصله، ألن الجمع 
 ...طالب:.....

 ؟..ا...ما عندنا مدرس تجويد يعرف لنا اإلشمام ويعرف لنال، تحركت الواو، 
  ه لنا؟أحد من العربية يصرف هفيواوي،  هالمقصود أن

 طالب:........
ال حِول ما عدلت، لوال أن في النطق بها صعوبة  ما حولت، ال بد، لوال تحركها لنطقت بخفة، لو صارت حَول وا 

 بقيت على أصلها.
الفعل يخرج بذلك  "هو االسم" : اسم فاعل،اراكبا  (اجاء زيد راكبا )االسم، الحال اسم، مثلما قال:  هو :يقول

 يقول؟ -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا والحرف، من يعرب سمعت رس
 ..طالب:.....

 كلها. ،كلها
 .طالب:......

 ؟ : حالاالسم ويقوليكون هو كيف أيوه، طيب، الجملة حال، 
 .طالب:......

ذا كانت جملة الحال هذا الفعل،  "هو االسم" :ألنه يرد على قوله باسم مفرد،ال بد من تأويله  ،ائالا ق مبدوءة وا 
في شيء اسمه واو  ؟بمضارع مثبت فهي ال تحتاج إلى واو، ما تحتاج إلى واو، ما في شيء اسمه واو الحال

  الحال؟
 .طالب:......



 ؟واو الحال ما في؟ ما يحتاجتحتاج إلى رابط، وين الواو؟  كانت حال الجملة إذا، وين واو الحال في يقول؟ هفي
  ؟"ويقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا " :تقولهل 

   ومددددددددن الددددددددواو خلددددددددت احددددددددوت ضددددددددميرا     وذات بدددددددددددددددددددددء  بمضدددددددددددددددددددددارع  ثبدددددددددددددددددددددت
 .كحوهو يض :نييع مبتدأ،ال بد من تقديم ويضحك،  الكن لو وجد واو، ويقول: رأيت زيدا 

   لدددددددددددددده المضددددددددددددددارع اجعلددددددددددددددن مسددددددددددددددندا    مبتدددددددددددددددددددأ انددددددددددددددددددوِ واو  بعدددددددددددددددددددها وذات 
 اسمية.لواو داخلة على جملة افال بد من تقدير مسند، لتكون 

 .طالب:......
حال، وهو يضحك يؤول الضمير اسم، لكن هنا: الجملة كلها  ف، من األسماء، إيهالضمير من أعرف المعار 

  .اضاحكا 
، الحال منصوب إذا كان الحال اسم منصوبخال الحكم في الحد منتقد، أن إد اتقدم مرارا هو االسم المنصوب، 

االسم المنصوب المبّين المفّسر الموّضح لهيئة أو لحال ، أما المؤول فهو في محل نصب، مؤولغير  اصريحا 
مع أن  ،اأو منبهما  ا، يعني صار مبهما نبهماالفاعل أو المفعول، والمبتدأ والخبر على خالف  فيهما، المبّين لما 

ال ما هي ماشية؟ على كل حال الحال نبهم هذهاما أما للو قال: استبهم أو للمبهم،  ،ليست قياسية نبهما  ماشية وا 
ال إيش؟ من الهيئات، يختلف هذا  نبهمالما الذات منصوب يبّين حال وهيئة اسم  بهذا، عن التمييز من الذوات وا 

ة التي جاء عليها زيد، يعني ئألنه يبّين الهي ؛حال :افراكبا  (اراكبا  جاء زيد)من الهيئات، إذا قلت:  نبهمايبّين ما 
وصاحبه اآلن  (اجاء زيد راكبا )فتقول:  ،السامع قد يتطلع إلى هيئته حال مجيئه ، لكن( جملة مفيدةجاء زيد)

 مفعول،: اسم منصوب يبين هيئة الامفعول، وضاحكا  :امرا : فعل وفاعل، وعرأيت (اضاحكا  ا، )رأيت عمرا الفاعل
من زيد : حال من إيش؟ اوجالسا  ،وبزيد: جار ومجرور متعلق بمررت فعل وفاعل، :مررت (امررت بزيد  جالسا )

نكرة، وفي كل هذه األمثلة معرفة، الصاحب معرفة، والحال من الفاعل والمفعول والمجرور، المجرور، فيأتي 
ذا جاء  ؟عرفةالصاحب معرفة، صاحبه معرفة، والحال نكرة، فهل يجيء الحال م وهل يجيء صاحبه نكرة؟ وا 

 من المجرور بالحرف هل يجيء الحال من المجرور باإلضافة أو ال؟الحال 
 .طالب:......

 .ول بنكرةلحال معرفة، فإذا جاء أ  ال يجوز مجيء ا :أوالا  (فأرسلها العراك) امنفردا  :نعم، أي
ددددددددددوالحددددددددددال  ددددددددددإن ع     دكوحدددددددددددددددك اجتهدددددددددددددد اتنكيددددددددددددددره معنادددددددددددددد    فاعتقددددددددددد ارف لفظا

 ال بد من تأويله بمرتبين. ، لكنلحا (أتموا الصف األول فاألول) :يليعني اجتهد وحدك، إذا ق (كوحدك اجتهد)
ال معرفة؟ فإذا جاء معرفةا أول بالنكرة، صاحب الحال ،هذا بالنسبة للحال ال يجيء إال نكرة يعني الذي  نكرة وا 

ال ما يأتي؟من الصاحب النكرة يأتي  رجل، رجل فرد من جزء من النكرة  مشاع، دفر نا النكرة يعني إذا عرف وا 
بحاجة إلى بيان ذاته أو إلى بيان هيئته؟ بيان ذاته أولى من  من الشيء المشاعالجزء هذا ، هل شيء مشاع
؟ رف إيشالمعاالجمل بعد  :ولذلك يقولون  ؛حالة إلى وصف أكثر من حاجته إلى ولذلك هو بحاج ؛بيان هيئته

تخصيص، ال بد من  ، لكنأن يأتي الحال من الصاحب النكرة يجوز عند الكوفيين كرات صفات،أحوال، وبعد الن
صاحب الحال إيش؟ من هو؟ طلل والموحش هو الحال، وسوغ  (ل  طل اموحشا  ةَ يمَ لِ ) يعني تقليل من هذا الشيوع



إيش؟ ألنه قدم عليها  اء بالنكرة لماذا؟لحال من الصاحب النكرة ولذلك جاز االبتداء به، جاز االبتدمجيء ا
 .ولذلك يلزم هنا تقدم الخبر، ال بد أن يتقدم الخبر ؛لتقدم الخبر (طللد)جاز االبتداء بالخبر، 

   فيددددددددددددددددددده تقددددددددددددددددددددم الخبدددددددددددددددددددر ملتدددددددددددددددددددزم      ولدددددددددي وطدددددددددر  ونحدددددددددو عنددددددددددي درهدددددددددم  
لفاعل، ومن بهذا المسوغ جاز بيان هيئته بالحال، عرفنا أن الحال يأتي من المرفوع من ا ،فإذا جاز االبتداء به
 خالف، لماذا؟محل مجيئه من المبتدأ المنصوب المفعول، 

 .طالب:......
لخبر؟ اآلن أجزناه والمبتدأ يجوز مجيء الحال من المبتدأ أو ا (زيد)مبتدأ معرفة اآلن خله نعم، ما هو نكرة، 

من أهل العلم من يمنع  (ايبا أفضل منه خط ازيد كاتبا ) ؟فكيف ال نجيزه إذا كان المبتدأ معرفةلوجود المسوغ،  نكرة
فكيف مجيء الحال من المبتدأ لماذا؟ ألن العامل في المبتدأ معنوي ضعيف، يعني عمله في المبتدأ فيه ضعف، 

وهو  (طلل اموحشا  ةيمَ لِ ): أجزناه في مثلعلى كل حال هو جائز، فإذا  ؟بما هو من لواحق وتوابع المبتدأيعمل 
( اشاعرا أفضل منه  ازيد خطيبا )أولى، ال سيما إذا جاءت معه أفعل التفضيل، فجوازه من المعرفة من باب نكرة 
  باإلضافة؟ ورمجيء الحال من المجر  فهل يجوز ،من المجرور بالحرفالحال  إذا جاز ،مثالا 

 .طالب:......
عةا ل ساطبد! طالعةا  :أنت قلت؟ أال يكون الساطع هو الضوء (ساطعةا ضوء الشمس  رأيت) يقول: نعم، مثال:
من المضاف إليه، نقول: طالعةا، نريد  ما هو من المضاف إليه، نحنيعني حال من المضاف  ،الذي هو للضوء

ال ما يجوز؟ )رأيت ضوء الشمس طالعةا(  يجوز وا 
 .طالب:......

 ؟دنى إشكالأما في  ؟حال من المضاف إليه، ما في إشكاليجوز  طالعةا إيه
 .طالب:......

 ل بيان هيئة الشمس، حال كونها طالعة.حاهو الحال من الشمس، 
 .طالب:......

 من المضاف إليه؟ نعم، ما في إشكال؟ يعني ما في إشكال مجيء الحال
 . طالب:......

 :استثناء ثالث صور (إال)هذا األصل،  ..(من المضاف له وال تجز حاالا ) ؟نعم، يعني ما في إشكال
 مدددددددن المضددددددداف لددددددده وال تجدددددددز حددددددداالا 

 أضدددددددددددددددديفا أو كدددددددددددددددان جدددددددددددددددزء مالددددددددددددددده
 

 إال إذا اقتضدددددددددددى المضددددددددددداف عملدددددددددددده 
 ه فدددددددددددددددددال تحيفددددددددددددددددداأو مثدددددددددددددددددل جزئددددددددددددددددد

 

هل يعمل الضوء في الشمس؟ ال يقتضي اآلن  (رأيت ضوء الشمس طالعةا ) ى المثال الذي ذكره األخنأتي إل
منها؟ جزء منها؟ بمعنى أنه إذا ذهب  يعني ينفصل ؟س؟ جزء أو مثل الجزءجزء من الشم (ضوء)العمل، هل 

ال  [( سورة النحل321)] }اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا{مثل الجزء، مثل:  اإذا نقصت؟  الملة كالجزء من إبراهيم، واضح وا 
 ألن المضاف مثل الجزء من المضاف إليه. ، وهو مضاف إليه؛من إبراهيم (احنيفا ) هذا مثال للجزء ال؟

 . طالب:......



قطعت )للجزء،  هذا مثال للجزء، نريد مثاالا ( ا)حنيفا عدا ذلك فال،  مانعم، كيف؟ إيه في ثالث مسائل فقط، أما 
اليد  (اقائما قطعت يد زيد )هذا مثال إليش؟  [( سورة يونس4)] }ِإَلْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا{يد زيد جزء منه،  (ايد زيد  قائما 

كاف، من المضاف ال؟ من الضمير حال من وين( ا)جميعا [ ( سورة يونس4)] }ِإَلْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا{جزء من زيد، 
أال  اإليه رجوعكم جميعا  :لو قيلألن المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه، المرجع والرجوع،  ؛ومجيئهإليه، 

 تقتضي العمل، ومثله المرجع. اإذا  يكون الكاف معمولة للمصدر؟
 "انحو جاء زيد راكبً "
 من يعرب؟ (اجاء زيد راكبا )

  .طالب:......
يزيد و  إذا جاء  ، لكنال بد من تأويله إذا جاء معرفةعرفنا أنه الحال  طيب : حال،اش فيه؟ فاعل؟ صحيح، راكبا ا 
 اإذا جاء جامدا  ، لكنامشتق  الحال ال بد أن يكون  ، ونعتالحال مشتق، األصل فيه أنه مشتق؟ األصل أن اجامدا 
 .جالا ر  ايؤول بإيش؟ مشبها  ((فتمثل لي الملك رجالا )) مثالا 

 ".اوركبت الفرس مسرجً "
 المفعول. حال من إيش؟ من الفرس الذي هو إيش؟ :امسرجا  (اركبت الفرس مسرجا )
 ."اولقيت عبد هللا ماشيً "
 حال من المفعول. اأيضا  (القيت عبد هللا ماشيا )
 ."وما أشبه ذلك"
ويمكن أن يكون المفعول، إذا  ،لالحال ِمن َمن؟ من صاحب الحال؟ يمكن أن يكون الفاع (القيت عبد هللا راكبا )

 (امنحدرا  امصعدا  القيت زيدا ) أنت في السلم وواحد طالع وواحد نازل، أيهم؟ (امنحدرا  امصعدا  القيت زيدا )قلت: 
 أيهما الذي طالع؟ (امنحدرا  امصعدا  القيت زيدا ) ؟أيهما الذي طالع وأيهما الذي نازل

ثاني لون: أول الحالين لنعم القاعدة يقو لمتكلم الذي هو الفاعل، ا اهو الذي مصعد، ومنحدرا  (امصعدا  القيت زيدا )
يكون وال أول الحالين لثاني االسمين، وثاني الحالين ألول االسمين، وثاني الحالين ألول االسمين،  االسمين،

 .اهد منفردا أي اجت( اجتهد وحدك)، ال بد من تأويله بنكرة، هاعتقاد تنكير إذا عرف ال بد من  ، لكنالحال إال نكرة
 ."وال يكون إال بعد تمام الكالم"
طلل إعرابها  طلل( اموحشا  ةقلنا: )لميو م كيف ما يكون إال بعد تمام الكالم؟ "وال يكون إال بعد تمام الكالم"

عمدة العمد في هذه  لة المبتدأ ما بعد جاء،اآلن رأس مال الجميكفي؟  اموحشا  ةتم الكالم؟ لمي إيش؟ مبتدأ مؤخر،
ن تأخر لفظا  (اموحشا  ةطلل لمي)ة المبتدأ، الجمل  .احكما فهو متقدم  ايعني هذا األصل، يعني وا 

 ."وال يكون صاحبها إال معرفة"
 عرفنا الخالف في مجيء الحال من الصاحب النكرة، واألمثلة على ذلك.و وال يكون إال معرفة، 

 ."باب التمييز، التمييز: هو االسم المنصوب"
 ،ألن المتقدمين قد يعبرون عنه بالتفسير، إعرابها تفسير، هذا يوجد في تفسير الطبري  ؛لتبيينالتمييز والتفسير وا

 تفسير وتبيين.فنعرف هذا، ويوجد في كتب المتقدمين،  ،ب سيبويهويوجد في كتا



 ."من الذوات نبهماهو االسم المنصوب المفسر لما  :التمييز"
نا زيد، لكنا بيّ  نبهما (ا)طاب زيد نفسا من الذوات،  نبهمات، وهذا لما من الهيئا نبهمالما مثل الحال إال أن الحال 

 بالتمييز.عن غيره بكر فميزناه  نبهما (اتفقأ بكر شحما ) ت،أن نفسه قد طاب
 . طالب:......

 .نفقعبعد يإذا زاد  ،امتأل أو تشقق
 . طالب:......

يها، و   سأل ربك العافية.انعم،  ؟ش هوا 
 ."ارقً قولك: تصبب زيد عنحو "
أضيف فلما  (تصبب عرق زيد)إيش؟ من الفاعل األصل: وهذا تمييز يقولون هو محول من  (اتصبب زيد عرقا )

  فجيء بالتمييز فتميز.هذه الذات احتاجت إلى ما يميزها ، و التصبب إلى زيد
 . طالب:......

إال إذا اقتضى المضاف ) ،فيةسبحان هللا أحد يطلب النحو بدون أل ،األلفية يا أخي ..(من المضاف له حاالا )
 .(عمله

   ه فددددددددددددددددال تحيفدددددددددددددددداأو مثلدددددددددددددددده جزئدددددددددددددددد    أو كدددددددددددان جددددددددددددزء مددددددددددددا لدددددددددددده أضدددددددددددديفا
 األلفية.راجع 

 يقول: كيف درس للمبتدئين وتطالبنا بالشواهد من األلفية؟
عشر سنوات، طالب في  ،سبع سنوات ،لو ما كان عندي إال ست سنوات ، لكنرس للمبتدئيناألصل أنه د

 إيش يصير؟ يأقلهم طالب جامع ، لكنللمبتدئين :قلنابتدائي اال
 . طالب:......

اآلن كلهم ما شاء  كل اللي قدامي ،كبار ، لكنأصله للمبتدئينالمتن ال عبرة به، المتن أصله للمبتدئين صحيح، 
 النحو في مراحل متعددة.هللا مر عليهم 
 . طالب:......

ن لم يحفظإيه،  ن لم يكن أحدهم حافظا  الستيعاب، ومثل هذا الكالمعلى ا يستوعبون، الكالموا لكن وا  ما لكن  اوا 
يحفظه،  ،ويضبط العلم بهذا الكالم ،يسمع الكالم ويروق له مثل هذا الكالميعني في شك أن هذا يحفز الهمم، 

ال ال؟ هذا حافزوحول اآلجرو لكن لو اقتصرنا على اآلجرومية  ألن  مية ما في أحد تطاول على األلفية، صح وا 
 فظ األلفية.تح

 . طالب:......
  نعم، كيف؟

 . طالب:......
 ؟إيش المانع احفظ ،نقول: ما فينا أحد حافظ األلفيةيعني الذي قدامي ناس يفهمون، ومع ذلك  تم تفهمون،أن ،ال

 ما دام تفهم احفظ.



 ."اوطاب محمد نفسً  ،اوتفقأ بكر شحمً "
 كلها مرت هذه. (ااب محمد نفسا ط)
وال  ،، وال يكون إال نكرةً اوأجمل منك وجهً  ،اوزيد أكرم منك أبً  ،وملكت تسعين نعجةً  ،امً عشرين غالواشتريت "

 ."يكون إال بعد تمام الكالم
 امثلما قلنا سابقا  :نقولأو ال يكون إال نكرة،  (وطبت النفس يا قيس عن عمرو) وال يكون إال نكرة، طبت النفس،

 نؤوله بنكرة.
 . طالب:......
نقول: يؤول  (وحدك اجتهدقلنا: )يعني مثلما  بد من تخريجه، وعسفه على القواعد،، ال من تخريج بد إيه، لكن ال

النكرة إلى المعرفة لضرورة الشعر، مع أنه يمكن أن ، والعدول من اطبت نفسا  (طبت النفس) :وهنا يؤولون بنكرة، 
 إيش المانع؟ (يا قيس عن عمرو انفسا وطبت )يقول: 

 . طالب:......
في إشكال اآلن في  ن الهيئات، والثاني لبيان الذوات،إال أن األول لبيا، الباب واحد، بابان متقاربان، ثلهنعم، م
  التمييز؟

 . طالب:......
ن احتجنا لبيان إن احتاجت إلى بيان ذاته  (اجاء زيد راكبا ) الهيئة والذات فهي بحاجة إلى ما يميزها عن غيرها، وا 

أنت  (اضاحكا جاء أبوك )الهيئة، زيد معروف عندك، لو قلت:  إلى الحال لبيان وكيفية مجيئه احتجنا ،هيئته
 ى ما يكون متكدر بس،ن تقول: الخاطر عسإلى أبحاجة إلى أن تبين لك ذات أبيك؟ لست بحاجة، أنت محتاج 

ى التمييز احتجنا إلى تمييزه من بين المحمدين، احتجنا إل ،ذاتهإذا احتجنا لبيان  (اجاء أبوك ضاحكا ) :نقول
  إعرابها؟ (ااشتريت الكتاب بعشرين درهما ) ه،التفسير لحالو 

 . طالب:......
 (اشتريتد)جار ومجرور متعلق بإيش؟ ب ، اختصر،فاعل ومفعولفعل و  (اشتريت الكتاب) هلل، يامفعول  :الكتاب
؟ اعشرين ألفا ب ابعشرين دينارا  أن يكون ألن السامع لو لم نذكر هذا التمييز احتمل  ؟يش قلنا تمييز؟ تمييز، إلادرهما 

 شيء يحتاج إلى بيان هنا؟ ( تميز عن غيره، فيادرهما ) :لكن لما قلنا
 . طالب:......

هو االسم "وهي تشارك في التمييز من حيث المعنى حتى استدرك بعضهم على قولهم:  ،زالت اإلبهامألي ه
اشتريت الدار )ألنه من حيث المعنى تمييز،  ؛االمجرور باإلضافة تمييزا قال: وما المانع أن يكون  "المنصوب

، آالفثالثة إذا قلت:  ، لكنالعدد من بين سائر العمالت ،ألنه ميز لنا القيمة ؛األصل تمييز (ديناربألف 
مناسب للعد أو غير مناسب؟ بمعنى أن من حيث المعنى هل التمييز  ثالثة آالف وثالثين ألف، ،األفا وثالثين 

 ؟اسبة األلف المفرد للثالثة أو للثالثيناأللف مفرد، هل من
ذا كثر العدد قللنا في وثالثين ألف، ثة آالف، نعم، ثال إيش المناسبة بين إذا قل العدد زدنا في التمييز، آالف، وا 
يو  ،التمييز ال ما في؟ا   لآلالف الثالثين من الثالثة؟ما هو أنسب  ش العلة في هذا؟ هل من علة  معروفة وا 



 . طالب:......
نعم، إيه من حيث المعنى، والعرب تتكلم بألفاظها وقواعدها ولغتها تابعةا للمعاني، األلفاظ تتبع المعاني، ثالثين 

 ما تجي؟وثالثة ألف، آالف، 
 . طالب:......

ي، و ها في شك أن العرب لهم  ماثالثين آالف، وثالثة ألف،  :يعني لو قلتيعني فيها ثقل،  أي حركة؟و؟ ه شا 
ن كانت المناسبة موجودة للعكس. ،دقيقةمالحظ   قد يدركها المتعلم وقد ال يدركها، ومثل هذا في غاية الثقل، وا 

 . طالب:......
فاحتاج المضاف إليه الذي صار هو فحذفنا المضاف عن الفاعل، محول  (تصبب عرق زيد  )أصل الجملة 

 ه فجيء بالتمييز.فاحتاج إلى ما يميز  ،الحقيقي صار هو الفاعلالفاعل لما حذف  الفاعل
 . .......طالب:
يسم، و  ال ما يجي؟ انكب عليه برميل  (اتصبب زيد زيتا )ذا قلت: إ و؟ه شا  يزيت و يجي وا   ش يصير؟ا 

 . طالب:......
التي هي زيد، والتصبب والذي تصبب الفعل عامل نعم، كيف؟ هو لبيان هذه الذات الذي هو زيد، لبيان الذات 

 في الذات وفيما يميز الذات.
 ما زال الحديث عن منصوبات األسماء، من يذكرنا بما تقدم منها؟ المنصوبات؟

 . طالب:......
ظرف الزمان وظرف المكان، وبقيت ستة التمييز، الحال، هو المصدر، الذي المفعول المطلق نعم، المفعول به، 

 أبواب.
 ."وحروف االستثناء ثمانية "باب االستثناء:

ألنه استثناء  ( هي األصل في الباب؛إال)و (إال أو إحدى أخواتهابد)اللفظ العام ناوله إخراج بعض ما يتاالستثناء 
وهم يقولون: حروف بما فيها من غيرها، وحروف االستثناء ثمانية  ي أوضح وأكثر استعماالا وه (إال)األصل فيه و 

أو من باب استعمال الحرف  (إال)لألسماء واألفعال على الحرف األصلي في الباب  حمالا أسماء وأفعال. إما من 
بأنواعها الثالثة، فاالسم حرف والفعل حرف، والحرف االصطالحي حرف،  االكلمة عموما يشمل في معناه العام 

الخالف في  ((عشر حسناتمن قرأ القرآن فله بكل حرف  ))في القرآن: الخالف في المراد بالحرف  فإذا قيل مثالا 
ل مراد به حرف المعنى فيشمأو ال ؟.. الخف المبنى ألف باء تاء ثاءالحرف معروف، هل المراد بالحرف حر 

 الكلمة بجميع أنواعها وأقسامها؟
 . طالب:......

 على كل حال الخالف موجود.حرف المبنى، نعم، الذي هو الحرف المنفرد، 
 . طالب:......

ال  (الم) :به الطرف الثاني يا أخي، أنت تبي ألم مثلنعم، هذا يستدل  ثالثين حسنة، كل واحدة فيها  ال؟صح وا 
ال ما اتضح؟يصح هذا؟  (ألم: )ألم مثل  اتضح لك وا 



 . طالب:......
ولكن ألف لم حرف، ا :ال أقول)): -عليه الصالة والسالم-المراد حرف المبنى صح؟ وتستدل بقوله  :أنت تقول

ألم ثالثة،  بينما: )ألم(سعة، تكم من حرف هذه؟ ثالثين حسنة، ألف الم ميم،  ((حرفيم وم ،والم حرف ،حرف
ال ما فيها؟  فيها ثالثين حسنة وا 

 . طالب:......
 يبي يستدل بدليل هو دليل القول الثاني.هو  ال نعم ها، كيف؟

 . طالب:......
 أنت تؤجر على ما تنطق.أنت كيف تنطقها؟ 

 . طالب:......
ال ؛ما تنطقها، أنت تؤجر بقدر  ( مثل لما) ال؟ فهل األجر المرتب على ألن األجر على قدر الحروف، صح وا 
ال ال؟ ميم مف الألاألجر المرتب على )  وف؟ يعني ثالثة حروف مثل تسعة حر ( مثله وا 

 . طالب:......
مثل بمثال: ألف ثالثة حروف، يعني على القول الثاني  -عليه الصالة والسالم- ال، هو الكالم يوضحه المثال،

اسم مثلما تقول: زيد، يراد به اسم ويطلق على هذا حرف، مثلما سعين حسنة، ت (لما)المراد حرف المبنى، في 
الخالف موجود بين  واحد، وأنت تبي ثالثة،زيد حرف  [( سورة األحزاب13)] }َفَلمَّا َقَضى َزْيٌد{ :تقول: زيد، يعني

على أن المراد به  والسبب أن الحرف يطلق على هذا ويطلق على هذا في لغة العرب، صحيح األكثر ،أهل العلم
يويرجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية، و  ،حرف المبنى صحيح، لكن القول الثاني له وجهه  ؟ينش الفرق بين القولا 

يو  بعمائة ألف، الربع ل الختمة الواحدة ثالثة ماليين تصير سمترتب على الخالف؟ األجر يعني بدش األثر الا 
بعلم شيخ اإلسالم، ما عندنا غير هذا، أعظم من ثقتنا  -جل وعال-بفضل هللا  نقول: ثقتناأقل من الربع، 
 والترجيح صعب.

 . طالب:......
 ( فيها ثالثين حسنة،لما) مثله، الرسول يقول ثالثين حسنة، -عليه الصالة والسالم-كما قال الرسول  ؟إيه ،ال
 .حسناتفي عشر  اعشر حسنات إذا وفي كل حرف  ..(ألف حرف :حرف ولكن أقوللم ا :ال أقول))

ن أردتها علىإن أردتها على سبيل البسط فهي عشرة، وفعل واسم، الجميع من حرف ليشمل  ما يستثنى به  وا 
أداة واحدة، حرف واحد،  (سوى )إذا اعتبرنا ألن ثمانية  مانية، والمؤلف بسطها وترك اثنين؛سبيل اإلجمال فهي ث

 بألفاظها الثالثة، أداة واحدة تكون العدة كم؟ 
 . ...طالب:...

ذا أضفنا إليها  تكون ثمانية، التي حذفها المؤلف  (وال يكون ) (ليس)ال، حرف واحد، تصير ستة، تكون ستة، وا 
وى كهدى (:سوى )باعتبار اللغات في  (وال يكون  ،ليس)من غير وعلى طريقة المؤلف ثمانية،  ، سوى كِبناء، وس 

واء   .(وال يكون  ،ليس) ثالثة، وحذف حتى المد فيه لغات، المقصود أنه اعتبرهاوسواء أو س 
 ."وحروف االستثناء ثمانية، وهي: إال وغير وسوى وُسوى وسواء وخال وعدا وحاشا"



وخال  ،ا( فعالن اتفاقا ليس وال يكون )و اأسماء اتفاقا إيش؟  (وسوى  غير)وحرف باالتفاق،  (إال)خال وعدا وحاشا، 
أو هما فعالن؟ فإن جررت ما بعدهما فهما ر؟ هل هما حرفان من حروف الج الخالف فيهما،وعدا وحاشا 

ن نصبت ما بعدها فهي أفعا  ل.حرفان، وا 
 ."اموجبً  اتام  ينصب إذا كان الكالم  (إالفالمستثنى بـ)"

ر ك  إيش معنى تام؟ ذِ ، اموجبا  احكمه النصب، متى؟ إذا كان الكالم تام   (إال)نعم، بدأ بالتفصيل، المستثنى بد
قام ) ( هذا المثال الذي عندكاإال زيدا  مقام القو ) :فإذا قلتنفي أو شبه نفي، لم يتقدم عليه  االمستثنى منه، وموجبا 

ال ،فاعل :فعل ماض، والقوم :قام (االقوم إال زيدا  يجب وحينئذ   : منصوب على االستثناءااء، وزيدا أداة استثن :وا 
 توافر فيه الشرطان.موجب، تام النصب لماذا؟ ألنه استثناء 

 ."ا، وخرج الناس إال عمرً اال زيدً إم القوم نحو قا"
ال ،فاعل :والناسفعل ماض،  :خرج ( مثله،اخرج الناس إال عمرا )و على منصوب  :اوعمرا  ،أداة استثناء :وا 

كيف نتمم  ، لكن(، هذا التام الموجبإال)فيجب نصب ما بعد  ،واالستثناء تام موجب نصبه ظاهر،االستثناء 
 .وناقص غير موجبموجب،  ناقص ير موجب،تام غتام موجب،  ؟القسمة

 . طالب:......
ال بد كل اثنين متقابلين، هذا األصل في ر ال تستعجل، يعني األصل في القسمة أن تكون رباعية، انتظر، انتظ

ناقص غير  يجي؟ اللي هو يقابل التام الموجب؟القسمة، لكن تام موجب عرفناه، ناقص غير موجب كيف 
ألن )ما( ما تأتي إال ليس لها  ما يتصور؛يجي؟ ناقص تام هذا مقابل التام الموجب،  (عليما نجح إال ) موجب،

تام  اتام منفي، إذا الرابع والمتمم للقسمة وهو ممكن وال يمكن أن تأتي من دون أن يتقدمها شيء، صفة الكالم، 
 أتي.نعم ي، طيب تام غير موجب مثاله: .....موجب، تام منفي، ناقص غير تام، الرابع

ن كان الكالم منفي  "  ."جاز فيه البدل اتام   اوا 
 جاز فيه البدل، والنصب..

 ."والنصب على االستثناء"
 افحكمه النصب، وهذا هو الذي أدخله في المنصوبات، إذا كان الكالم تام   اموجبا  اإذا كان تام  عرفنا أنه طيب، 

ما قام القوم )االستثناء، واإلعراب على البدلية،  النصب على ( وجهان:إال)ب فلك في إعراب ما بعد غير موج
 ..فعه على البدلية من قوم، ما رأيت..تنصبه على االستثناء أو تر  (اأو زيدا  إال زيد  

 . طالب:......
 إيش عندك؟ كيف؟

ال زيدً "  ."انحو ما قام القوم إال زيد وا 
  .هاعطنا إعرابأ  ؟أعربه (أو إال زيد   ازيدا ما قام القوم إال )نعم، 

  .)ما( نافيةطالب: 
 صحيح، طيب، القوم؟ 

 فاعل. طالب: 



 تمام. 
ال أداة استثناء وزيدً طالب:   ...اوا 

 تمام، اللي بعده. على البدلية، ولك أن تقول: إال زيد   ،مستثنى منصوب
ن كان الكالم ناقًص "  ."كان على حسب العوامل اوا 

 (أو إال محمد   اما سلمت إال محمدا ) بالنصب والجرة يمكن إعرابه على البدليناقص موجب نريد لحظة لحظة، 
وجهين، على االستثناء أو هو منصوب على طيب منصوب؟ فالنصب على االستثناء والجر على البدلية، 

 فهو منصوب على الوجهين، إما على البدلية أو على االستثناء. (اما رأيت الطالب إال محمدا )البدلية، 
ن كان الكالم ناقًص "  "ن على حسب العوامل نحو...كا اوا 

ن كان الكالم ناقصا اناقصا  ال سالب، أو ال بد أن يكون سالبا  :هل يقال ، لكن، هو ناقصا، وا  ؟ ال بد أن اموجب وا 
 وليس له مقابل، ال يقابله شيء. ،ايكون سالبا 

 ."، وما مررت إال بزيد  اوما ضربت إال زيدً  نحو: ما قام إال زيد،"
 .(اما رأيت إال زيدا ) إعرابها؟ (ما مررت إال بزيد  )، و(اا رأيت إال زيدا م)و (ما قام إال زيد  )

 . طالب:......
.  نعم، طيب؟ ما مررت إال بزيد 

 . طالب:......
 ما مررت إال بزيد  جار ومجرور متعلق بمررت.طيب، إال أداة استثناء، 

 ".المستثنى بغير..و "
 بأحوالها. (إال)انتهينا من 

 . طالب:......
في األمثلة التي ذكرت على أن االستثناء ما يجي غير هذا، هذا استثناء  ،ن كلنعم هو بدل بعض م إيه

هناك ما يسمى باالستثناء المنقطع، االستثناء المنقطع، االستثناء المتصل يكون فيه المستثنى جزء من متصل، 
قام القوم إال )منه، كما لو تقول: يكون فيه المستثنى من غير المستثنى منه، واالستثناء المنقطع ثنى المست
ألن السالم  هنا منقطع؛ [( سورة الواقعة22-22)] ِإالَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما{*  }اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل َتْأِثيًما (احمارا 

 ليس بلغو وال تأثيم.
 . طالب:......

كان من الجن } اعلى الخالف في كونه من المالئكة أو من الجن، كانت اآلية نص  خالف، إال إبليس، على هذا 
ألن المالئكة قد يطلق عليهم بالمعنى  ؛، والذين يقولون من المالئكة عندهم أدلتهم ويوجهون {ففسق عن أمر ربه
 فيها. الخالف معروفالمسألة و  ،عن العيون هم انهم واختفائاللغوي جن الجتن

 ."وسواء مجرور ال غير ير وسوًى وُسوى والمستثنى بغ"
؟ جاء جاء  (جاء القوم سوى زيد  )اف وما بعدها مضاف إليه، ألنها مض مجرور ال غير؛ ال غير  القوم غيَر وا 

 القوم...



 . طالب:......
ال والمستثنى بإ (إال)تأخذ حكم المستثنى بد (إالنعم؟ حكم المستثنى بد)بالمضاف إليه، كيف؟ اللي بعدها مجرور 

. المثالفي هذا   تام موجب فهو منصوب، تقول: غيَر زيد 
 ."بخال وعدا وحاشا يجوز نصبه وجرهوالمستثنى "

فإن جرت فهي حروف جر، خال زيد  وعدا ، أو أفعاالا  ابين أن تكون حروفا ات دمتردألنها  وجره؛يجوز نصبه 
ن نصبت فهي أفعال ، وا  ، وحاشا زيد    .زيد 

     ىهاك حروف الجر وهي من إل

   على عن فيحتى خال حاشا عدا  
 

  (خال)بدمجرور  :حرف جر، زيد   (:خال)
 . طالب:......

.إيه غير األولى،  ، خال زيد   تجي معها، سوى زيد 
 . طالب:......

 ؟ومتى تكون  ؟تكون أسماءمتى ة دألنها مترد ؛نها أسماءإ :على، هذا إذا قلنا ؟كيف
 . طالب:......

َراَط الُمسَتِقيمَ }انعم، غير ال ال،  أو غيَر؟  [( سورة الفاتحة3-2)] ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر{*  هِدَنا الصِ 
 مجرورة مثله. (علىضمير المجرور بد)صراط الذين أنعمت عليهم غيِر فهي بدل من ال

 ."وبكر   اوحاشا بكرً  ،وعمر   اوعدا عمرً  ،وزيد   انحو: قام القوم خال زيدً "
 ( من يعرب؟وزيد   ازيدا عدا م القوم قا)

 . طالب:......
يش؟  طيب، تمام، جر إذا جّر ما تكون حرف  فعول،إيه م على إيش؟ على االستثناء؛ ألنها أفعال، اوز زيدا يجوا 

 في األلفية يقول: -رحمه هللا-مالك ولذا ابن  ؛بعدها بحرف جر
   علدددى فدددي عدددنعددددا حتدددى خدددال حاشدددا     هددددداك حدددددروف الجدددددر وهدددددي مدددددن إلدددددى 

البدلية ال ما تجي هنا، ما تأتي يجري يتعين، أما البدلية فال، هذه حروف الجر، فهي حروف جر، ما قام القوم 
لكبار، درسنا تقدمة ولهذه أهملها المؤلف، ترك للكتب الم (ليس وال يكون )هنا كيف يبدل حمار من القوم، البدلية 

  ما أدري إيش تركنا.
 . طالب:......

ال غير ممكن؟ ولماذا؟  ممكن، لو كان فيهما آلهة إال هللا   (إال هللا  ) ليس فيه  :هذا استثناء، أو نقول :ا قلنالو أنّ وا 
 فال استثناء؟ فساد أصالا 

 . طالب:......
 يستثنى منه. فالألنه ال يوجد فساد، ال يوجد فساد لماذا؟  ،غير عامل كيف؟

 ."وينتنصب النكرات بغير تن (ال)اعلم أن  باب: )ال("



ال ما تللوحدة النافية  (ال)، أما إليش؟ للجنسالنافية  (ال)هذه  لنصب، إنما ال النافية ما تعمل ا ؟عملتعمل وا 
يعني لو دخلت على النكرات  (اال زيد قائما ) ؟هذه تعمل عمل ليسوهل اختالف موقعها، تأتي عاطفة، بتختلف 

 فعملها عمل إيش؟ (اال زيد قائما )فية للجنس، صارت نا
 . طالب:......

معرفة، إذا دخلت على الحجازية والتميمية فتعمل عمل ليس، هذه  :لهاإيه، يعني هل هي مثل )ما( التي يقال 
 النافية للجنس. (إن)عمل عملها عمل إيش؟ فأما إذا دخلت على نكرات 

 ."ولم تتكرر )ال( ،تنصب النكرات بغير تنوين  إذا باشرت النكرة"
رت لكن إذا ما باشرت النكرة أو تكر  (في الدارال رجل )نكرة ما فصل بينها وبين النكرة، الباشرت ولم تتكرر، 

اختلف  (ال رجل في الدار وال امرأة)الحكم، إذا قلت: اختلف  (ال في الدار رجل) :إذا قلت ( اختلف الحكم،ال)
 ال حول وال قوة. :اإذا تكررت، إذا  الحكم

 . طالب:......
ثالثة  ،موجودةا  ؟ ال قوة  طيب، على أساسنعم، على المحل ال على اللفظ، والرفع؟  إيه، تكررت هنا،؟ كيف
 أوجه.

 ."نحو: ال رجل في الدار"
 .إعرابها؟ ال نافية للجنس (ال رجل في الدار)

 .(ال) اسمعلى الفتح في محل نصب مبني اسمها نعم، إيش تقول؟ 
 "...نحو (ال)ووجب تكرار  ،الرفعب فإن لم تباشرها وج"

 وجب إيش؟
 ."نحو: ال في الدار رجل وال امرأة (ال)ووجب تكرار  ،وجب الرفع فإن لم تباشرها"

ال في )وكررت ال فاجتمع فيها األمران،  ،النكرةألنها لم تباشر  (؛ال في الدار رجل وال امرأة) (ال)وجب تكرار 
ال في العيِر وال )طيب،  ل: ال حول وال قوَة،( هم يقولون هذا؟ ال ناقَة، مثال ناقة وال جمل) (الدار رجل وال امرأة

يو  (في النفير أو ، متقدمدره ق نفير،زيد ال في العير وال في ال ال هو أو ال زيد أو ال كذا،اسمها؟ ش هي؟ وين ا 
 اكائنا  ألنه معرفة ؛ال في النفيرفي العير و زيد ال  (زيد ال في العير وال في النفير)أو قدره متأخر،  ،مما يليهاقدره 

 تعمل عمل ليس.
ن تكررت " لغاؤها (ال)وا  ن شئت قلت: ال رجل في  ،فإن شئت قلت: ال رجل في الدار وال امرأة ،جاز إعمالها وا  وا 

 ."الدار وال امرأة
 وال إيش؟

 .طالب: وال امرأةٌ 
أشوف املة نافية للجنس، من يعيد؟ البناء على أنها ع الثانية؟ ال حول وال قوة، (ال)دخول ماذا يجوز في م

ال البناء على الفتح؟ حول األولى  هم معنا، عندنا: ال حوَل وال قوَة، اإلخوان ال حوَل ماذا تستحق النصب وا 
نافية والواو عاطفة وال يجوز أن تكون  ألنه اسم ال النافية للجنس، ؛على الفتحالبناء على الفتح، ال حول مبني 



وال قوة  اسم ال النافية للجنس، يجوز الرفع  ي محل نصبفمبني على الفتح  للجنس فتكون كسابقتها، وال قوة
 ادى بعد، يا رجل.يعني بيجينا في المن ،مبني :ال بد أن تقول ،وال قوةا  ويجوز النصب مع التنوين

 . طالب:......
كالمركب، كالجزء الثاني من  (ال)ألنه مع  على الفتح في محل نصب؛مبني  اال يأتيك يأتيك في المنادى أيضا 

 مركب.ال
 ."باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنكرة"

  مثاله؟وال شبيه بالمضاف،  اما ليس مضافا خمسة أنواع: المفرد العلم، والمراد بالمفرد هنا 
 . طالب:......

ا منادى مبني على الضم في محل نصب، لماذ :حرف نداء، محمد :ياء إعرابها ،يا محمد   أدخل عليها النداء
على الضم في محل فهو مبني  ،اأو أنادي محمدا  و، أدعان معنى النداء أدعو محمدا في محل نصب؟ أل :قلنا

ن العلم يقابل إ :نقوللماذا  ، لكن، يقابل العلم، يقابل المفرد المركب، يقابل العلم النكرةعلممفرد ألنه  نصب؛
 النكرة؟ المعرفة تقابل  :النكرة ما نقول
 . طالب:......

  ؟معل :مثلما نقول غير مركبةمعرفة  :لماذا ال نقول المعرفة،ما الذي يقابل النكرة؟ يقابلها  ، لكنم، إيه، صحيحنع
 . طالب:......

كما  ،المعرفة تقابل النكرة :ن العلم يقابل النكرة فلماذا ال نقولإ :أوسع من العلم لكن هي المقابلة للنكرة، إذا قلنا
من  اضميرا إن كان .. ...النعم، كيف تدخل عليه ياء؟  (ألد)إن عرف ب ارفهو األصل، شوف أنواع المع

 مفرد،  :خرج بقولنا اتنادي؟ يا هذا، يا هذا ما يبنى على الضم، يبنى على السكون، إن كان مضافا 
عارف، يعني لما نقول: العلم هنا يقابل النكرة ال يستدرك علينا بقية الممفرد علم كالم دقيق، المقصود أن قولهم 

ألنه إن  ؛بالعلم خاصألن بقية المعارف لها أوضاع خاصة تخصها، وهذا الكالم  ؛ال يستدرك ببقية المعارف
يا أنا ما  :ولإن كان التعريف بضمير ما يمكن تقياء عليه؟ يا الرجل ما تجي، كان التعريف بأل فكيف تدخل 

العلم لماذا؟ ألنه مبني على السكون، والعلم تبي  تنادي نفسك أو يا هو أو يا نحن، يا هذا إشارة، ما تدخله في
في محل نصب، أو تبي تقول: في محل ضم لى الضم على الضم، ال ال، في محل نصب وذاك مبني عتبنيه 

  على حكم المنادى األصلي.ال ال، مباشرةا اطلع،  ،اعلما لو كان 
 .......طالب:
إيه، ين، يا إيش؟ هناك مبني على الفتح، خالص يا رجلين، يا رجل ،، يا رجالنالو كان مثنىا أو جمعا  (ال)اسم 

 يا رجلين.
 ."والنكرة المقصودة"

طيب النكرة حكمها ال تخلو إما يقابل العلم النكرة، مبني على الضم في محل نصب،  :انتهينا من العلم، يا زيد
نصب، يا رجل خذ في محل فهي مبنية على الضم فإن كانت مقصودة أن تكون مقصودة أو غير مقصودة، 



ل و ق خذ بيدي، كقول األعمى: يا رجالا  منصوبة مع التنوين يا رجالا إن كانت غير مقصودة فهي بيدي، 
 ألنه ما يقصد غافل بعينه إنما يقصد أي شخص غافل. يا غافالا  عما خلقت له انتبه، يا غافالا خطيب: لا
 ."والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف"

كرة وغير نألنه  ؛اوليس بمبني، ومنون أيضا  فمعرب رة غير المقصودة تقول: يا رجالا ، النكيا عبد هللا :المضاف
على الضم طيب ما العلم المفرد يبنى  :لمنادى المضاف الذي هو مقابل للمفرد، لما قلنا، واامقصودة أيضا 

 :ياءمنصوب، يا عبد هللا، أعرب؟ هذا إيش؟ منصوب، منصوب مباشرةا ال بناء وال شيء للمركب يا عبد هللا، 
 .من شواهد شروح األلفية واسم الجاللة مضاف إليه، في بيت ،عبد مضافله؟  منادى ما :حرف نداء، عبد

  ؟إعرابهيا مطر   (عليها سالم هللا يا مطر  )
 .......طالب:

أنت لو تسمع بقية  ، إيه،علم، اسم مطر، اسم علم ا هو بنكرة، معرفة، رجل، اسمال، مقصود مأيوه؟ طيب، 
 .األبيات عرفت أنه علم

 عليهددددددددددددددددا سددددددددددددددددالم هللا يددددددددددددددددا مطددددددددددددددددر  
   فطلقهدددددددددددددددا فلسدددددددددددددددت لهدددددددددددددددا بكدددددددددددددددفء  

 السدددددددددالم   ولددددددددديس عليدددددددددك يدددددددددا مطدددددددددر   
ال يعلددددددددددددددددددددو مفرقددددددددددددددددددددك الحسدددددددددددددددددددددام      وا 

  .رجل هذا
 .......طالب:

 .نعم شاعر هذا إيش نقول له؟ ضرورةكذا،  ال ال، سالم هللا يا مطر  
 ."والمضاف والمشبه بالمضاف"
ب، ومثله: يا طي .جبالا  االمشبه بالمضاف؟ يا طالعا يا عبد هللا،  :لمضاف والمشبه بالمضاف، المضاف قلناا

ذا قصد  ،صار نكرة مقصودة ،إذا لم يقصد به شخص بعينه دخل في األولواألصل أنه  عما خلقت له، غافالا  وا 
 إعرابها؟ جبالا  ايخاطب الرجال، عما خلقت له، يا طالعا  بعينه يا غافالا  شخصبه 

اسم الفاعل يعمل عمل فعله،  ،طالع ويعمل عمل فعله، اطالعا ، اسم فاعلبه السم الفاعل، مفعول  جبالا  اطالعا 
 : يا طالع الجبل.يعني تقديرهكيف صار هذا شبه مضاف؟ تقديره أنت،  اطالعا 

 . طالب:......
ألن األصل في الجبل أنه  واضحة؛أنت،  اهو يخاطب رجل بعينه، يا طالعا تجي هو؟ وين هو؟  نعم، كيف؟

يكون حكمه يا طالب العلم فهذا شبه مضاف، وحينئذ   :كأنه قال اعلما  ايا طالبا مضاف إليه، يا طالع الجبل، 
 النصب، نعم.

 ."فيبنيان على الضم من غير تنوينوالنكرة المقصودة العلم فأما المفرد "
 نعم.، يا رجل اتق هللا ،يا رجل، يخاطب رجل مجابهةا  ،يا زيد ،من غير تنوين، يا محمديبنيان على الضم 

 ."والثالثة الباقية منصوبة ال غير ،نحو يا زيد ويا رجل"
، المنادى المضاف لياء المتكلم، حكمه ييا قوم لمشبه به،وا ،ر المقصودة، والمضافمنصوبة، فالنكرة غي

  .المنادى المضاف لياء المتكلم



 . طالب:......
ينعم، الياء إليه؟ و  .....بني علىيش؟ على إيش؟ مإ  ويا قوِم مالي أدعوكم،لماذا لم يقل: يا قومي؟  ؟ش المانعا 

ا قومي، كل هذا ي ،يا قوم   ،ويا قومِ  ، ويا قوماه،قومَ يا أو  ،المضاف إلى ياء المتكلم؟ يجوز أن يقال: يا قوم  
  .على بالك يجوز كل ما يخطر ؟في نحو: يا عبدي إيش يقول ابن مالكتجوز، كلها جائزة، 

 . طالب:......
 .ألنه مضاف، منادى مضاف ؛كل ما يخطر على بالك ،المتكلميا ؟ يا قومي خالص انتهت ها

 . طالب:......
 نعم، كل األوجه تجوز فيها. ؟يطيب، ويا قومما تجي، ال ال،  اال، هنا ال ما تجي، يا قوما  كيف؟

 ."باب المفعول من أجله"
 المفعول له. :ويقال : المفعول ألجله،ال لهالمفعول من أجله، ويق

 ."سبب وقوع الفعل نحول ااالسم المنصوب الذي يذكر بيانً وهو "
التصور، عن ألن الحكم فرع  ؛في الحداالسم المنصوب، مر بنا أن المنصوب حكم، وعرفنا ما في إدخال الحكم 

األصل  ،مصدروهو االسم المنصوب  ،للعلة انا هم جروا على هذا، يذكر بيا، لكنإال بتمام الحدولما يتم التصور 
 للعلة، لعلة الفعل. ايذكر بيانا  فيه أنه مصدر،

 ."معروفك ابتغاءَ وقصدتك  ،لعمر   نحو: قام زيد إجالاًل "
؟ ها، اإلعراب؟  قام زيد إجالالا  (لعمر   قام زيد إجالالا )  لعمر 

 . طالب:......
ال مو إيه،  جار ومجرور متعلق بأي شيء؟ب، متعلق بإيش؟ ..؟ كمل اإلعراب، طيمفعول ألجله، منصوب وا 
لعمر، إيش عالقة الجار والمجرور بالفعل المذكور، متعلق بالمصدر،  تعلق، إجالالا مجار ومجرور ال بد له من 

 (غاء معروفكقصدتك ابت)ما له ارتباط له بالقيام، ال ارتباط له بالقيام،  ألنه ؛باعتبار المصدر يعمل عمل الفعل
أحدهما مجرد فجاء بمثالين، مضاف إليه، مضاف والكاف مضاف إليه،  :مضاف، ومعروف :عراب؟ ابتغاءاإل

 ، وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق،وابتغاء مضافمجرد عن اإلضافة،  مضاف، إجالالا  والثاني ،عن اإلضافة
 مثال األول أو الثاني؟ الثاني.ال نوهذا ممفعول ألجله، إيش فيها؟ خشية 

 ."...ب المفعول معه وهو االسمبا"
األول بالضبط، مثل المثال  مثل (اقمت احتراما )أجله، من والمفعول له، والمفعول  ،للمفعول ألجلهنريد أمثله 

، مطابق إجالالا  األول، ال بد أن يكون المصدر االسم الذي يقع هل المفعول ألجله،  :حذر (حذر الموت) ،لعمر 
من يقرأ إيش إعرابها؟  (أن تعولوا)طيب،  ،ا؟ ال بد أن يكون صريحا ون مؤوالا ن يكمفعول ألجله صريح أو يجوز أ

 اآلية؟ 
 . طالب:......

والعيلة  ،عولواكيف؟ أن تعولوا مو أن ال تعولوا، خشية أن ال تخشية؟ مصدر، هذا مؤول بله؟  طيب وماإيه 
ن أمشى وعال ،ثرة العيالأو خشية ك ،هي الفقرأم العيلة و معروفة، أو خشية أن يكثر العيال،  ، يعني كثرت وا 



 ما ال يكون إالألجله أو ال يصلح؟  هذا المؤول بالمصدر يصلح أن يكون مفعوالا اآلن  ، لكنماشيته وعياله
 ذلك أدنى أن ال تعولوا إعرابها؟ المصدر المؤول إعرابه؟ ، وهنا ماذا يعرب؟ مصدر

 . طالب:......
نها خشية الفقر أو أن ال تعولوا يعني إ :اف إليه، خشية العيلة، إذا قلناأن ال تعولوا مض مضاف إليه، مثال:

ل من أو خشية الميل، نعم، مثاهذا الخالف في معناها، خشية الميل، ذلك أدنى، حذر الميل تجوروا وتميلوا 
 نفس الشيء، الذي بعده. القرآن أو من السنة، ابتغاء

 ."الفعليذكر لبيان من فعل معه الذي المنصوب وهو االسم  باب المفعول معه:"
هذا المفعول معه واضح، االسم المنصوب المذكور لبيان لبيان من فعل معه الفعل، االسم المنصوب المذكور 

أو ما يقوم مقام الفعل في العمل من  من فعل معه الفعل، يعني من شارك الفاعل، والفعل أعم من أن يكون فعالا 
 والطريَق،سرت  وب عن الفعل في العمل، لبيان ما فعل معه الفعل، تقول: كالهما ما ينمصدر أو اسم فاعل 

يتعذر بالعطف، وبعضها يتعذر إعرابه هذه األمثلة بعضها  استوى الماء والخشبة، ،ا، قمت وبكرا اجاء زيد وعمرا 
 هات األمثلة.فيه النصب، وبعضها يجوز األمران، 

 ."نحو قولك: جاء األمير والجيش"
 الجيَش، اإلعراب؟ جاء األمير و 
الواو واو المعية،  ،عاطفة تقول: والجيش   :، إذا قلتتقول: الجيش  انتهى، عاطفة الواو  :قلتإذا ال  األمير  فاعل،

 هنا في هذا المثال أيهما أرجح أن نقول: جاء األمير والجيَش أو جاء األمير معه،منصوب مفعول  :الجيَش 
؟ أيهما أرجح؟   والجيش 

 . طالب:......
؟  )جاء األمير  والجيَش ، أنا أريد في هذا المثال  لكن أيهما أرجح؟ أو جاء األمير  والجيش 

 . طالب:......
؟ ال لكن الجيش أال يتصور منه المجيء؟ والعطف على نية تكرار لماذا؟  العام، تقول: جاء األمير  وجاء الجيش 

 .يجوز النصب والعطف أرجحالعطف أرجح، في هذا المثال 
   نسدددقالوالنصددب مختدددار لددددى ضدددعف     طدددف إن يمكدددن بدددال ضدددعف  أحدددقوالع

هنا إيش؟ النصب أرجح لماذا؟  (اقمت  وزيدا )لدى ضعف العطف، في هذا المثال العطف أرجح، إذا قلت: يعني 
اذا ضعيف وهألنه عطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل،  ، ما اقمت  وزيدا  ، بل بعضهم يمنع هذا،جد 

  ى ضمير الرفع المتصل من غير فاصل.ترتب على هذا أن نعطف علألنه  ؛زيد  تقول: قمت و 
ن علددددددددددى ضددددددددددمير رفددددددددددع  متصددددددددددل  وا 
 أو فاصدددددددددل مدددددددددا وبدددددددددال فصدددددددددل  يدددددددددرد

 

 عطفددددت فافصددددل بالضددددمير المنفصددددل 
   وضدددددددعفه اعتقددددددددد افدددددددي الدددددددنظم فاشددددددديا 

مير  جاء األ) ،في مثل هذاالنصب، وعلى كالم ابن مالك يجب النصب في مثل هذا المثال المرج ح ضعيف، ف
ألنه ترتب النصب، فال أقل من رجحان الراجح إن لم يقل بالوجوب  (اقمت وزيدا )العطف الرفع، الراجح  (والجيَش 

 عليه أن نعطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل.



 ."واستوى الماء والخشبة"
  األعراب؟ استوى الماء والخشبةَ 

 . طالب:......
مفعول معه منصوب، يجوز أن نقول: استوى  :والخشبةمعية، واو ال :والواو ،فاعل :الماءفعل ماضي،  :ى استو 

وقد يتوقف فهم المعنى يتوقف عليه اإلعراب، ألن فهم المعنى  ؟ولاألإيش معنى المثال يجوز؟ الماء والخشبة ؟ 
ال ما يلزم؟ اآلن إذا فهمنا المعنى عرفنا كيف نعرب؟ على اإلعراب فيلز  ال نعرف المعنى  اأحيانا و م عليه الدور وا 

 نعم إيش المعنى؟ إال إذا أعربنا، 
 . طالب:......

كم السيل، السيل  نعم إلى حد الخشبة، يعني الخشبة مقياس، عندهم خشبة تقيس نسبة ارتفاع الماء، يعني مثالا 
الخشبة؟  توت: اآلن يجوز أن نقول: اسفإذا استوى الماء مع الخشبة فهل نقول ،قدم؟ عندهم خشبة يقيسون بها

ال ما يجوز؟  :نعم، ال يجوز أن نقول ال ما استوت الخشبة إنما الذي استوى الماء، وحينئذ  يجوز وا  يجوز الرفع وا 
  .النصب فيه متعين ايجوز؟ إذا 

 . طالب:......
ييجوز العطف و ما  يو  !؟توي الخشبة يا أخي، تستوي الخشبةما تسلون؟  شا  يعني طبخت لون تستوي؟  شا 

ال..؟  في مثل هذا  يجب الرفع (تشارك زيد وعمرو)ألن الطريق ما يسير،  نفس الشيء؛ (سرت  والطريقَ )وا 
 ال بد من الرفع في مثل هذا. اإذا بد أن تكون من طرفين، مفاعلة، وال لماذا؟ 

 ."ناكوكذلك التوابع فقد تقدمت ه ،فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات ،واسم إن  وأخواتها ،كان وأخواتها وأما خبر"
طيب؟ واسم إن  (ابصيرا  ا)كان هللا سميعا من المنصوبات خبر كان وأخواتها،  :اخبر كان وأخواتها، قلنا سابقا 

لماذا ذكر في المرفوعات وحقه  مرفوعات،وهذا تقدم في ال (مإن هللا عزيز حكي) (إن هللا سميع بصير) وأخواتها
وكذلك خبر ودخل عليها الناسخ وغيرها، مبتدأ و  أن يذكر في المنصوبات؟ أصل الجملة مرفوعة، مكونة من

ال خمسة؟ إذا قلناالتوابع،  ن قلناصارت أربعة، العطف واحد  :التوابع أربعة وا   العطف اثنين يصير خمسة. :وا 
   نعدددددددددددددت وتوكيدددددددددددددد وعطدددددددددددددف وبددددددددددددددل     يتبع في اإلعراب األسماء األول

ألن  المرفوعات؛إيش؟ تقدمت في  اهذه أيضا و  ،ومنه عطف النسق، فباالعتبارين ،والعطف منه عطف البيان
أكلت  ) (نفسهجاء زيد )توكيد:  (الفاضلَ  ارأيت زيدا )تابع المنصوب منصوب، نعت، التابع للمرفوع مرفوع، وهنا 

هللا المستعان، هذا بدل  .،كله، هذا ما فيه مراعاة األثالث، ثلث للطعام وثلث..ثلثه؟ أو بعضه؟ الرغيف كله 
هذا بدل أو هذا إيش؟  (أبا بكر ارأيت  زيدا ) (اوعمرا  ارأيت زيدا ) :نعم العطفوتوكيد وعطف  نعتبعض من كل، 

 يصلح أن يكون عطف بيان إال في ثالث مسائل. بدالا عطف، كل شيء يصلح أن يكون 
 "األسماءباب مخفوضات "

ولذا قال  ؛بير كوفييعني المجرورات، والتعبير بالخفض تعاألسماء، وهذا هو آخر األبواب، باب مخفوضات 
يعبرون ن يعبرون بالجر، الكوفيون و ن المؤلف جرى على مذهب الكوفيين في التأليف، فالبصريإ :بعضهم

 لماذا؟بالخفض، وجعل هذا الباب آخر الكتاب 



 . طالب:......
لو بعيدة الشراح يلتمسون و  بعضلماذا لم تقدم؟ أثقلها اللسان لكن أقوى الحركات إيش؟ أقوى الحركات الكسر، 

ا اخفض جناحك، الدال على التواضع، ما الخفض أخره ليختم كتابه بالخفض الدال على التواضع،  :، يقولون جد 
يعاد هو ما يدري و يصير له شأن، هذا المتن اللي يمكن أنا وهللا أنهيت  يقول: ر له شأن صا ؟ش اللي صارا 
وكل الناس  ،لكه واعتمدوهلمتن الذي دار الناس في فأنا الذي ألفت هذا ا :لو مؤلفه ما يدري، ما يق ، لكنعظيم

ب لحرمان من أول العمل إلى آخره، ألن الكبر سب اويجب أن يكون التواضع مقترنا فينبغي التواضع،  ،يقرؤونه
{العلم والعمل،  فالكبر ال شك [ ألعراف( سورة ا342)] }َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِ 

يزيد في تواضعه، وهذا هو  وعلى طالب العلم أن يتصف بالتواضع، كلما ازداد علمه ينبغي أنأنه خلق ذميم، 
 وأخبر بحقيقة نفسه. ،بنفسه وأعرف أبصريكون ألن اإلنسان  ، كلما يزيد العلم يزيد التواضع؛الحاصل

 . طالب:......
 .(لعمرو إجالالا قمت  ) :مثل (سرت  والطريقَ )، يعني اخيرا  اكهللا يجز  ،ال، ما هي بواحدة ،ال

 . طالب:......
 ، مضى له نظائر هذا.لتعريف قصدك أنه متقارب؟ إيه سهل هذار، يعني افرق كبي، ال، ال
 ."ثالثةالمخفوضات "

الجاللة مجرور  وقد اجتمع الثالثة في البسملة، فاسم مجرور بالباء، ولفظوباإلضافة وبالتبعية، ثالثة، بالحرف 
 باإلضافة، والرحمن الرحيم مجرورة بالتبعية.

 "بالحرف ومخفوض باإلضافةمخفوض "
االسم، وذكرها هناك ذكر الحروف في أول الكتاب، في معرفة عالمات مضى وقد  ،مخفوض بالحرف

ما يكون هل الخفض هنا باإلضافة أو بالمضاف؟ ك ، لكنرت أمثلتها هناك، مخفوض باإلضافةبالتفصيل، وذك
 .؟..والفرق بينهمالحرف، فكذلك يكون الخفض بالمضاف، الخفض با

 . طالب:......
ذا قلنامخفوض بالمضاف صار ال :ال، هو إذا قلنا  .اخفوض باإلضافة صار العامل معنوي  م :عامل لفظي، وا 

 ."وتابع للمخفوض"
ألن  ؛نصوبات، وهنا تذكر المجروراتالم في آخروأشير إليها  ،المرفوعاتفي وتابع للمخفوض، التوابع ذكرت 

 (اوعمرا  ارأيت زيدا )و (زيد وعمروجاء )وتابع المجرور مجرور، تابع المرفوع مرفوع، وتابع المنصوب منصوب، 
 .(مررت بزيد  وعمر  )و

 . طالب:......
نوي، مع أن أقوى وهللا العامل اللفظي أقوى من المع :إال أنه نقولالمسألة خالفية ما لها أثر، ما لها أثر بين، 

 في أول الموضع األول؟  هات، كم ذكر مرّ  ،األنها مرت سابقا  ورافعه االبتداء وهو معنوي؛المبتدأ، العمد 
 . طالب:......

 وأنها إذا جر ما بعدها صارت حروف جر.ذكرها في االستثناء، 



لى وعن وعلى وفي ورب  والباء والكمن ا المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بـ)فأم" اف والالم، وبحروف وا 
 ."(وبواو رب  وبمذ ومنذوهي الواو والباء والتاء  :القسم

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى{أمثلة، المثال األول:  من المسجد إلى المسجد كلها،  [( سورة اإلسراء3)] }مِ 
ين انتهينا من اثنثلتها ومعانيها، المثال الثالث: انتهاء الغاية، وهذه تقدمت في أم (إلى)و ابتداء الغاية (من)و

ِهْم{ الحين، بِ  }َوَعَلى ّللا ِ المثال الذي يليه: عن ربهم،  )عن(مثال إليش؟ لد[ ( سورة المطففين32)] }َكالَّ ِإنَُّهْم َعن رَّ
ِبيِل{ َماء ِرْزُقُكْم{ طيب[ ( سورة النحل9)] َقْصُد السَّ  )رّب( ها:حروف القسم، أولبعده؟  [يات( سورة الذار 22)] }َوِفي السَّ

( بعده، حروف القسم اآلن، ببكة) تقصد الباء، غيره، الباء قال:تقصد؟ للناس  ( بعده،رّب أخ  لك لم تلده أمك)
( 4)] }ّلِلَِّ اأْلَْمُر{بعده، الالم،  واألمثلة كثيرة، [( سورة الشورى 33)] }َلْيَس َكِمْثِلِه{ يكما تل، على الترتيب، الكاف

َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض{ [سورة الروم ِ َما ِفي السَّ  }َواْلَعْصِر{ :تاهلل طيب؟ قبلها الواوو  [( سورة آل عمران309)] }َوّلِلِ 
{والتاء: [ ( سورة العصر3)]  بعدها، [( سورة ص28)] }َفِبِعزَِّتَك أَلُْغِوَينَُّهْم{والباء  [( سورة األنبياء23)] }َوَتاّلِلَِّ أَلَِكيَدنَّ

ااألمثلة كثيرة  (يستسقى الغمام بوجهه وأبيَض ) (وليل  كموج البحر) واو رب: الواو أو رّب هو هل الجار لكن ، جد 
 المقدرة؟ 

 . طالب:......
 ، لكنربواو  ،والوا وف القسم، وكالمه يوحي بأن الجارذكر رّب، ذكر رب قبل ذلك، قبل حر  ا، إذا نعم وليل  

 :ذكرت أو قدرت، وانتهى اإلشكال، ما تصير حرفين، حرف واحد، إذا قلناسواء  روهي تج تقدمت، ةرب جار 
 رب. الجار 

 . طالب:......
ال كثير؟ ربما..وأكثر معانيها التقليل، وتأتي للتكثير، تأتي للتكثير،  ،قد تأتي للتقليل َبَما .. أيوه؟ هذا قليل وا  }رُّ

اكثير  [( سورة الحجر2)] ِلِميَن{َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا ُمسْ   ، إذا عاينوا ودوا أن كلهم أسلموا.جد 
 ."فنحو قولك: غالم زيد  وأما ما يخفض باإلضافة "

، زيدغالم زيد    مضاف إليه، مجرور باإلضافة. :، جاء غالم زيد 
 ."غالم زيد   :وهو على قسمين، ما يخفض بالالم نحو"

، كأنك قلت: الغالم لزيد، فتقدر الالم.غالم زي :يعني تقدر الالم، إذا قلت  د 
 ."نحو ثوب خز   (من)وما يقدر بـ"

ملكه، غالم لزيد، وهنا تبعيض، الثوب بعض  :ثوب خز  يعني من خز، الالم األولى للملك، غالم زيد يعني
 خاتم حديد كذلك. (خاتم من حديد)يعني بعض الخز مأخوذ من الخز، طيب الخز، أو الخز بعض الثوب؟ 

 ."باب ساج  وخاتم حديدو"
، يعني من ساج.  باب ساج 

 ."وما أشبه ذلك ،وخاتم حديد  "
ذكروها، وهنا أهملها المؤلف، وذكرها ابن مالك،  (في)إيش تقدر هنا؟ تقدر  [( سورة سبأ11)] }َبْل َمْكُر اللَّْيِل{ طيب

 الليل، انتهى. فييعني مكر  (بل مكر الليل)



 "في تتمة؟"
 اقرأ.

 ."للمضاف كمكر الليل اإذا كان المضاف إليه ظرفً  (في)افة تارًة تكون بمعنى تتمة: اإلض"
  .وهللا أعلم ،انتهى الكتاب، هذا ليست من الكتاب، وبهذا يكون هذه ما هي من الكتاب

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 


